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LUTELOPTIK, 30 szt. Wsparcie prawidłowego widzenia (cynk)
i zdrowia oczu (róża stulistna)
 

cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Opakowanie

30 szt. kapsułek / Suplement diety

Dawkowanie

1 kapsułka / dzień

Składniki

1 kapsułka zawiera:

100 mg wyciągu z aksamitki wzniesionej

50 mg wyciągu z róży stulistnej

200 mg tauryny

10 mg cynku

30 μg selenu

Działanie

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 Składniki preparatu wpływają korzystnie na:

zdrowie oczu (róża stulistna)

utrzymanie prawidłowego widzenia (cynk)

utrzymanie prawidłowego metabolizmu witaminy A (cynk)

ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (cynk, selen)

Dobry wybór

Luteina (naturalnego pochodzenia) i zeaksantyna w stosunku 5:1 – proporcja identyczna jak w organizmie człowieka

Dodatkowy składnik – wyciąg z róży stulistnej

Cynk w formie chelatu

Czy wiesz, że…

Luteina i zeaksantyna są pigmentami z grupy karotenoidów, które występują w dużym stężeniu w plamce żółtej oka – maleńkim
obszarze znajdującym się w tylnej części siatkówki, odpowiadającym za prawidłowe widzenie centralne i ostrość wzroku. To właśnie w
tym miejscu najgęściej rozmieszczone są światłoczułe receptory naszego oka.

Czytaj więcej

W środowisku naturalnym luteina i zeaksantyna występują m.in. w płatkach kwiatów, skórce pomarańczy, marchewce, nadając im
charakterystyczną pomarańczową barwę. Są też obecne w liściach drzew, co staje się widoczne jesienią, kiedy do liści dociera mniej
promieni słonecznych. Luteina i zeaksantyna znajdujące się w produkcie LutelOptic pochodzą z wyciągu kwiatu aksamitki wzniesionej
(Tagetes erecta L.).

Źródłem luteiny i zeaksantyny są żółtka jaj, dynia, niektóre zielone warzywa (np. jarmuż, szpinak). Przeciętne ich spożycie wraz z
pokarmem wynosi 1-2 mg dziennie (stosunek spożycia luteiny do zeaksantyny w diecie stanowi 5:1).
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